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للدراسات اإلنسانية

التوافق النفسً للمرشدٌن التربوٌٌن وعالقته بذكائهم العام
د .هادي صالح رمضان
مدرس
جامعة الموصل /كلٌة التربٌة

الخالصة:
ألهمية الدور التربوي الذي يقوو بوا المر ود التربوويم ومو اجوح اإلجواد اإلر واد التربووي و
يأخذ مسارهُ الذي يجب ا يؤديوا تققيقوا ل لؤلهودال التربويوة التو رسومتفا السوتة المجتمو م يجوب دراسوة
جمي الجواإلب المتعلقة بإلجاد العملية اإلر ادية ومإلفا ما يتعلق بوالتوااق الإلتسو للمر ود التربوويم اوذذا
ما اُقد التوااق ا المر دي التربويي ابل يإلتظر مإلف ا يغرسوا دعائ الصقة الإلتسية ا طبلبفو اوبل
يم ا يتوق م المر ود التربووي الوذي يعموح علو ا ي وو طلبتوا حصوقاف إلتسويالم اذا وا هوو يور
متوااق م إلتسا وم اآلخري م قيث ا (ااقد ال ف ال يعطيا)
االستقرار الإلتس ومدى ما يتمت بوا المر ود التربووي او عملوا مو توااوق وموا يقملوا مو ذ واف
يؤديا ال زيادة اإلإلتاج والمر د التربوي المتوااق م إلتسا وم اآلخري هو اقدر م يره ا التأثير
عل خصية مراجعيا م الطلبة ومعاوإلتف عل تققيق التوااق السوي أل الت تت او قاصوح الوذ اف
يزداد بازدياد سوف التوااق البا
ا الذ اف يعد مرآة العقح ووسيلة التعبير ع المعاإل والتتاه مو اآلخوري ومو هوذا ي وو الوذ اف
مفما ل وقياسا مم تماما ل بواسطة اختبارات معدح الذ اف
هذه األهمية للتوااق تجعح م الضروري التعرل عل عبلقتا بالذ اف العا للمر دي التربويي
حستفدل البقث القال دراسة التوااق الإلتس للمر دي التربويي وعبلقتا بذ ائف العا م خبلح
اإلجابة عل األسئلة اآلتية-:
 -1ما مستوى التوااق الإلتس للمر دي التربويي واق متغير الجإلس؟
 -2ما مستوى قاصح ذ اف المر دي التربويي واق متغير الجإلس؟
 -3هح هإلاك عبلقة دالة اقصائيا بي التوااق الإلتس للمر دي التربويي بقاصح ذ ائف ؟
 -4هح هإلاك عبلقة دالة اقصائيا بي التوااق الإلتس للمر دات التربويات بقاصح ذ ائف ؟
 -5هح هإلاك ارق ذو دالة اقصائيا للعبلقة بي التوااق الإلتس للمر دي التربويي وقاصح ذ ائف واقا
لمتغير الجإلس؟
وم حجح تققيق حهدال البقث القال استعملت األدوات اآلتية:
 -1مقياس التوااق الإلتس الذي حعده (الإلعيم م )2222
 -2اختبار المجموعات المتتابعة للذ اف الذي حعده (راا ) ( )Raven
وبعد حيجاد الخصائص السي ومترية لمقياس التوااق الإلتس م ت تطبيقا م اختبار (راا ) للوذ اف
عل عيإلة بلغت ( )02مر دال ومر دةم اختير بطريقة ع وائية م مجتم البقث البالغ (  ) 122مر دال
ومر دة م المديرية العامة لتربية مقااظة ر وك
وبعد معالجة البياإلات اقصائيا باستخدا الوسوائح اإلقصوائية( :االختبوار التوائ ولعيإلوة واقودة (t-
)testم ولعيإلتي مستقلتي م ومعامح ارتباط بيرسو م والقيمة الزائية)
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توصح البقث ال الإلتائج آالتية:
امتبلك المر دي والمر دات التربويي قدر مإلاسب م التوااق الإلتس وقاصح الذ اف
هإلاك عبلقة ايجابية بي التوااق الإلتس والذ اف العا لدى ح م المر دي والمر دات التربويي
ا العبلقة االرتباطية بي التوااق الإلتس والذ اف العا متقاربة عإلد المر دي والمر دات حي ح
متغير الجإلس ال يؤثر ا العبلقة االرتباطية بي التوااق الإلتس والذ اف
وا ضوف تلك الإلتائج حورد الباقث عددال م التوصياتم واقترد عددال م الدراسات المستقبلية

مشكلة البحث:
توووزداد قاجوووة األ اوووراد والجماعوووات الووو خووودمات اإلر ووواد الإلتسووو يوووو بعووود يوووو م إلتيجوووة للتقووود
الت إلولوج م الذي ت وفده مختلول مإلواق القيواةم ولو تعود تلوك الخودمات تراوا تربويوا بوح ضورورة يجوب
توايرها للطلبة ااة ا مختلل المراقوح الدراسوية وهو خودماتم اإلمائيوةم وقائيوةم وعبلجيوةم متإلوعوة
تقتوواج ال و المر وودي الووذي لووديف مفووارةم ويتمتعووو بقوودر مإلاسووب م و التوااووق الإلتس و الووذي ُيعوود م و
خصائص ال خصية المتمتعة بالصقة الإلتسية
ما ح الذ اف حصبح ضرورة تإلموية وثروة قومية يجب استثمارهم وموا بة هذا االتجاه او العوال
ودراسووتا وممووا يزيوود ا و حهميتووا حإلووا يعوود وسوويلة التتوواه م و اآلخووري م وقياسووا مم و تمام وا ل بواسووطة
اختبارات معدح الذ اف
ل
ل
وخبلح عمل مر دا تربويا لعدة سإلواتم لمست وبوضود بأ المر د التربوي لما ا متوااقا
م إلتسا وم اآلخري م لما ا اقدر م يره عل سب ود طلبتام والإلجاد او عملوا وموا يتمتو بوا
م استقرار إلتس م وما يقملا م ذ اف يؤديا ال زيادة حإلتاجام وزيادة قبا لآلخري م وقوب اآلخوري
لا
عل ضوف ما تقد عر الباقث بوجوود م و لة تتمثوح بضورورة معراوة التوااوق الإلتسو للمر ودي
التربويي وعبلقتا بذ ائف العا ا ضوف متغير الجإلس وه مقاولة علمية متواضعة لل ل ع هذه
العبلقة واتخاذ اإلجرافات المإلاسبة بصددها

أهمٌة البحث والحاجة إلٌه:
يعد اإلر اد الإلتس والتوجيا التربوي اليو واقدا م العلو اإلإلساإلية المعترل بفوام ويودرس او
معظ جامعات العال م ويقوو غيوره مو العلوو التطبيقيوة او المجواالت اإلإلسواإلية علو عودد مو األسوس
والم بادئ والإلظرياتم الت يإلطلق مإلفام وترت وز عليفوا حسواليبا وطرقوا ومإلاهجوام ومعراوة المر ود بفوذه
األسس تساعده ا تققيق حهدال اإلر اد وتقدي خدماتا بطريقة حسرع وح ثر اعالية
( الخطيبم صالح حقمدم 2226م ص)22
وقد ح دت المادة الثاإلية م تعليمات وزارة التربية رق ( )1لسوإلة ()1992م علو عودد مو المفوا
الت يقو بفا المر د التربوي ويسع ال تإلتيذها ا المدرسة العراقية مإلفا:
رس الثقة ا إلتوس الطلبةم و سب ثقتف م وت جيعف عل طلب العو والمسواعدة عإلود القاجوةم
ومساعدتف ا قح م بلتف والمساهمة ا قح الم بلت الت تعاإل مإلفا حسورة الطالوب و ورس القوي
الخلقية والمثح العليا ا إلتوس الطلبةم ومبلقظة الظواهر السلبيةم ومتابعوة المسوتويات العلميوةم ودراسوة
حسوباب التووأخر الدراسو م ومتابعووة حسووباب الغيواب وايجوواد القلووح المإلاسووبة لفووا وموحف البطاقووة المدرسووية
وتدوي المعلومات المطلوبة ايفا قسب التوقيت الزمإل م وتإلظوي السوجبلت اإلر وادية المطلوبوة وتودوي
المعلومات ايفا والقتاظ عل سريتفام واقالة بعض القاالت الإلتسية واالضطرابات السلو ية القادة الت
تتعووذر عليووا معالجتفووا الو الجفووات المختصووةم واالهتمووا بالطلبووة الموهوووبي وتإلميووة قوودراتف م ومسوواعدة
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الطلبة الجدد للت يل م البيئة الجديدة ا المدرسةم واعداد تقرير سإلوي ع مجمح األعماح الت قا بفوا
خبلح العا الدراس وارسالا ال مديرية التقوي والتوجيوا التربووي عو طريوق اللجإلوة الترعيوة لئلر واد
التربوي ا المقااظة (جمفورية العراقم وزارة التربيةم 1992م ص)2-1
وألهمية هذا الدور الذي يقوو بوا المر ود التربوويم وموا يقوو بوا مو مفوا م عليإلوا دراسوة جميو
الجواإلب المتعلقة بذإلجاد العملية اإلر اديةم ومإلفا ما يتعلق بوالتوااق الإلتسو للمر ود التربوويم اوذذا موا
اُقد التوااق ا المر دي التربويي ابل يإلتظر مإلف ا يغرسوا دعائ الصقة الإلتسية ا طبلبف
وعليا ي ير (مغاريوس) اإلا ال يتوق م المر د التربوي الذي يعمح عل ا ي و طلبتا حصقاف
إلتسيالم اذا وا هوو يور متوااوق مو إلتسوا ومو اآلخوري م قيوث ا ااقود ال و ف ال يعطيوا (مغواريوسم
1924م ص ) 110االصقة الإلتسية دليوح علو توااوق التورد مو إلتسوا ومو اآلخوري ويتضوح ذلوك مو
خبلح قدرتا عل مواجفة الصعوبات واألزمات الإلتسية العادية الت يواجففا
يؤ د (مرس ) ا المر د التربوي المتوااق م إلتسا وم اآلخري هوو اقودر مو يوره او التوأثير
علو خصووية مستر ووديا مو الطلبووة (مرسو م 1926م ص )42مووا ح االسووتقرار الإلتسو وموودى مووا
يتمتو بوا التورد او عملوا مو توااوق وموا يقملوا مو ذ واف يؤديوا الو زيوادة اإلإلتواج (الودليم م 1991م
ص )46قيوث وجود (رابوا بووورت) ( )Rapa port, 1946وزموبلؤهم ح الت ووتت او قاصوح الووذ اف
يزداد بازدياد سوف التوااق البا (هإلام 1926م ص)312
االووذ اف :هووو موورآة العقووح ووسوويلة التعبيوور ع و المعوواإل والتتوواه م و اآلخري (القووارث م1999م
ص )21ومووو هوووذا ي وووو الوووذ اف مفموووا ل وقياسوووا مم ووو تماموووا ل بواسوووطة اختبوووارات معووودح (معاموووح)
الذ اف (آزوبارديم2221م ص )5قيث حصبقت اختبارات الذ اف مفمة ا قياتإلا المعاصرةم ال الذي
يمارسووو األعموواح العقليووةم مثووح المر وودي التربووويي يقتوواجو الووذا رة ح ثوور مو يووره أل الووذا رة
تعيإلف عل قتظ المعلومات والبياإلات والمعارل وتسفح لف التف وتطبيق المعلومات واألا ار لمسواعدة
اآلخري م وألنها تستعمل فً المجاالت اآلتٌة:
 -1ا المدارس الإلتقاف وتوزي الطلبة عل الصتول المإلاسبة والمتقاربة ا المجامي الذ ائية
 -2توجيا الطلبة ال إلوعية المواضي والمف المإلاسبة لف
 -3ت ووخيص الطلبووة الووذي ال يم ووإلف الدراسووة ا و الموودارس االعتياديووة بسووبب التووأخر العقل و م و يتيووة
توزيعف عل الصتول الخاصة حو المعاهد الخاصة
 -4للمسوواعدة ا و اختيووار الطلبووة لل ليووات المختلتووة والدراسووات الجامعيووة (الوودبا م وآخوورو 1903م
ص)12
وسووائح مسوواعدة ا و الت ووخيص الطب و الإلتس و م وا و مقووا األقووداثم ومإلوواهج اإلر وواد الإلتس و
-5
والتوجيا التربوي
 -6ا ارز واختبار المجإلدي للقوات المسلقة (الدبا م وآخرو 1903م ص)12
يرى الباقث م خبلح خبرتا ا اإلر اد الإلتس والتوجيا التربويم ح ح لوب هوذه المجواالت هو
م ضم صمي عمح المر د التربويم الذي يُعد حقد حر ا العملية اإلر ادية بوصتا المر ود والموجوا
للطلبة الذي يقتزه عل التعل م ويختبر قدراتف م وبذلك يسف ا إلجاد العملية التعليمية للوصووح الو
األهدال التربوية المإل ودة
وا ضوف ما تقد حصب ح الباقث عل بيإلة م خبلح مراجعتا للدراساتم والبقووثم وموا حدر وا
بوصووتا مر وودا تربويوا ل عو يوواب حبقوواث ميداإليووة ذات صوولة بموضوووع البقووث القووال م لووذا حصووبح مو
الضروري القيا بفذا البقثم الذي يم ا تتقدد حهميتا م خبلح المبررات اآلتية-:
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بالر م تإلوع الدراسات الت تإلاولت التوااق الإلتس م والدراسات الت تإلاولت الذ اف العا اوا
الباقووث ل و يعثوور عل و دراسووات تعرضووت ب و ح مبا وور للعبلقووة بووي هووذي المتغيووري م ومقاولووة
ال ل ع جواإلبفا المتعددة
ا البقووث القووال مقاولووة ميداإليووة تعووالج موضوووع التوااووق الإلتس و للمر وودي التربووويي وعبلقتووا
بذ ائف العا م واق لمتغير الجإلس

أهدف البحث:

يستفدل البقوث القوال  :التعورل علو العبلقوة بوي التوااوق الإلتسو للمر ودي التربوويي وقاصوح
ذ ائف العا م ا ضوف متغير الجإلسم وذلك م خبلح اإلجابة عل األسئلة الترعية اآلتية-:
 -1ما مستوى التوااق الإلتس للمر دي التربويي واق متغير الجإلس؟
 -2ما مستوى قاصح ذ اف المر دي التربويي واق متغير الجإلس؟
 -3هح هإلاك عبلقة دالة اقصائيا بي التوااق الإلتس للمر دي التربويي بقاصح ذ ائف ؟
 -4هح هإلاك عبلقة دالة اقصائيا بي التوااق الإلتس للمر دات التربويات بقاصح ذ ائف ؟
 -5هح هإلاك ارق ذو داللة اقص ائية للعبلقة بي التوااق الإلتس للمر ودي التربوويي وقاصوح ذ وائف
واقا لمتغير الجإلس؟

حدود البحث:

ٌقتصر البحث الحالً على المرشدٌن التربووٌٌن والتربوٌوات فوً المودارس المتوسوإلة وايعدادٌوة
والثانوٌة المشمولة بخإلة ايرشاد التربوي فً محافظة كركوك للعام الدراسً .6000-6002

تعريل المصطلقات:

أوالً :التوافق النفسً Psychological Adjustment

-1
-2
-3
-4

-5
-6

تعرٌف موركان ) :)Morganقدرة الترد عل تقدير قدراتا وام اإلياتا تقديرال واقعيا ل بقيث ي وو
قادرال عل تققيق األهدال الت يضعفا والت يجب ا ت و إلااعة لا وتققوق لوا الرضوا والسوعادة
()Morgan , 1965, P. 228
تعرٌف زهران :عملية ديإلاميوة مسوتمرة تتإلواوح السولوك والبيئوة (الطبيعيوة واالجتماعيوة) بوالتغيير
والتعديح قت يقدث تواز بي الترد وبيئتا (زهرا م 1922م ص)29
تعرٌف السفاسفة :اإلسجا الترد م إلتسام لي و راضيا ل عإلفام وع اإلجازاتا اعرال بقيمتا مقققا ل
لر باتا (الستاستةم 1999م ص )13
تعرٌف النعٌمً :عمليوة ديإلامي يوة مسوتمرة تتمثوح او مقاولوة لمواجفوة متطلبوات الوذات ومتطلبوات
البيئة ا مختلل المجواالت (االإلتعاليوةم واالجتماعيوةم والصوقيةم والجسوميةم واألسوريةم والديإليوة)
وتقت تأثير جمي الظرولم مما يؤدي ال التمت بقياة خالية م االضطرابات وتسودها القماسوة
والقب واإلخبلص للعمح (الإلعيم م 2222م ص)11
تعرٌف الباحث :وقد تبإل الباقث تعريل الإلعيم (الإلعيم م 2222م ص)11
التعرٌف ايجرائً :وه استجابات ال خص للمواقل الت يتضمإلفا مقيواس التوااوق الإلتسو المعود
إل راض هذه الدراسةم معبرال عإلا بالدرجة ال لية الت يقصح عليفا م خبلح حجابتوا علو اقورات
المقياس ح

ثاإليال :الذ اف)Intelligence( :
-1
-2

تعرٌووف بٌنٌووة :الق و الجيوودم والتف و الصووقيحم والتت يوور الصووقيح (الوودبا م وآخوورو م 1903م
ص)12
تعرٌف آزوباردي :هو عبارة ع جملة م الوظائل الت رية الضرورية إلدراك المتواهي والقودرة
عل التقليحم وهو يتميز بذلك ع اإلقساس والقدس ( آزوبارديم2221م ص)11
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تعرٌف عذاب :ت وي ارضو إلسوتدح عليوا مو آثوار السولوك الإلواتج لودى التورد (عوذابم 2224م
ص )0
تعرٌف الباحث :وهوو عبوارة عو قابليوة التورد وقدرتوا علو التفو والتت يور والق و الجيود وحدراك
المتاهي والتوااق م المواقل الجديدة
التعرٌف ايجرائً :وه استجابات ال خص للمواقل الت يتضمإلفا اختبار الذ اف المعد إل راض
هذه الدراسةم معبرال عإلا بالدرجة ال لية الت يقصح عليفا م خبلح حجابتوا علو مواقول االختبوار
ح

-1

تعرٌووف سووبٌرمان :الووذ اف العووا الووذي يتضووم حساسووا ل معراووة العبلقووات واالرتباطووات (الوودبا م
وآخرو م 1903م ص)12
تعرٌف الدباغ :قابلية ذهإلية عامة تعمح بأساليب مختلتةم وتبدو ظاهرة عقلية بوارزة او المواقول
المتغيرة (الدبا م وآخرو م 1903م ص)13
تعرٌف سترتنبرغ ( :)Sternbergوهو العمليات العقلية الت تقود الترد عل سلوك حو ح ثر مو
السوولوك الووذ والتعامووح م و الخبوورات الجديوودة والت يوول م و البيئووة واعووادة ت و يلفا (الغريووريم
وال إلديم 2224م ص)132
تعرٌف الباحث :وقد تبإل الباقث تعريل الدبا م (الدبا م وآخرو م 1903م ص)13

-4
-5

ثالثال :الذ اف العا :
-2
-3
-4

رابعا ل :المر د التربويEducational Counselor :
 -1تعرٌف كود :)Good( ،اإلا ال خص الذي يساعد الطبلب ارديا ل ويعمح عل الت يل واالختيار لما

يتعلق بأموره الخاصوة واقوا ل لم و بلت وح اورد موإلف سوواف ح اإلوت تربويوة ح مفإليوة ح
( .)Good , 1973, P. 147
تعرٌووف وزارا التربٌووة :وهووو حقوود حعضوواف الفيئووة التدريسووية المؤهووح لدراسووة م و بلت الطووبلب
التربوية والصقية واالجتماعية والسلو يةم م خبلح المعلومات التو تتصوح بفوذه الم و لةم سوواف
اإلووت هووذه المعلومووات متصوولة بالطالووب إلتسووام ا بالبيئووة المقيطووة بووام لغوورض تبصوويره بم و لتام
ومساعدتا عل ا يت ر ا القلوح المإلاسبة لفذه الم لةم ا الم و بلت التو يعواإل مإلفوا الختيوار
القح المإلاسب الذي يرتضيا لإلتسا (وزارة التربيةم 1906م ص )12
تعرٌووف الوودلٌمً :باإلووا ال ووخص المؤهووح للقيووا بعمليووة اإلر وواد التربوووي ا و الموودارس المتوسووطة
والثاإلويةم ويقمح هذه الصتة رسميا ل ووظيتيا ل (الدليم م 1991م ص )39
تعرٌووف كبوونس( :)kipnisبال ووخص الووذي يسووتطي ا يخلووص المستر وود مو األوهووا والخيوواالت
التووو ال تووورتبط بوووالواق والتووو توووؤثر اووو سووولو ياتا بقيوووث يجعلوووا ح ثووور ادرا وووا ل للواقووو الوووذي
يعي ا.)Kipnis , 1997, P. 205(.
تعرٌف الباحث :وقد تبإل الباقث تعريل (وزارة التربيةم 1906م ص )12
خصوية

-2

-3
-3
-5

المنإللقات لنظرٌة
القسم األول :التوافق النفسً :التوااق الإلتس ا مإلظور علماف الإلتس:
أوالً :فروٌد ( :)Freud
يرى (ارويد) ح ال خصية تت و م ثبلث حجزاف وه :
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 حلفو ( :)Idويوجد عإلد الترد مإلذ الوالدةم وهو مستودع الغرائز والدواا التطريةم وهو ي وااح دائموا
م حجح ا باع القاجبلت الغريزية عل حساس مبدح اللذةم ويؤدي الفو الو وضو التورد او صوراع
عميق م المجتم واألاراد اآلخري األمر الذي يؤدي با ال سوف التوااق م إلتسا وم بيئتا
 األإلا ( :)Egoالذي يبدح بالتطور ا السوإلة األولو م ويسوع لمسواعدة الفوو او التعبيور عو رائوزه
دو الوقوع ا الم بلت ويعمح عل تواير األم للذاتم بسوعيا الودائ لتققيوق التوواز والتوااوق
االجتماع بي الترد وبيئتام حي بي حلفو واألإلا األعل م وبي الواق
 األإلوا األعلو  ) The Super Ego ( :هوو جوزف ال خصوية الوذي يتطوور إلتيجوة لتعوالي الوالودي
والمجتم م حإلا يمثح القي االجتماعيةم وتصبح الضمير الذي يسع ال التأثير عل السلوك ليتوااوق
م و الواقوو (حبووو جووادوم صووالح مقموود علوو م 2224م ص )122ويتضووم اإل ووارات األخبلقيووة
لل ووخصم واهتمامووا األوح هووو الق و عل و العمووحم حصووقيح ح يوور صووقيح افووو بووذلك يعبوور ع و
المثاليووة ح ثوور م و تعبيووره ع و الواقعيووةم ويعمووح م و حجووح ح ي ووو سوولوك اإلإلسووا مفووذبا ل وذا م و
مؤ رات التوااق والصقة الإلتسية (الخطيبم صالح حقمدم 2226م ص)335-334

ثانٌاً :روجرز ( :)Rogers
ي ير (روجرز) ال ح هإلاك عبلقة قوية بي متفو الذات والتوااق الإلتس م وا سووف التوااوقم
هو قصيلة ادراك تفديد الذات او ادراك تفديد المجاح الظاهريم وا األاراد ذوي متفو الذات الموجوب
ي وو حقسو توااووق مو األاووراد ذوي متفووو الوذات السووالبم (خيوور م 1962م ص )120 – 122اووا
متفو الذات لدى روجرز قد ارتبط بمتفو التوااق الإلتس السلي وا حي خلح ايا يعد ا ارة لسوف توااق
الترد (زهرا م 1922م ص)361
ويؤ د روجرز ا الذات تميح لبلستقرار والثبات وال تختار اال السلوك المإلاسب لت رة الترد ع
إلتسام االترد الذي يدرك إلتسا اإلا إلاجح تجده يقد عل المإلااسة م اآلخري لوذلك اوا التورد يإلظور الو
ح خبرة ال تتتق م ا رتا ع إلتسا عل اإلفا تفديد للذاتم ومثح هذا الترد ثيرال ما يلجأ للدااع ع ذاتا
لدرجة اإلا قد يموه الققيقة ويسلك سلو ا ل ير سويم ويعاإل م القلق وسوف التوااقم (الطقا م 1992م
ص )19

ثالثاً :أدلر) Adler) :
يرى (حدلر) ح السبب الرئيس وراف وذوذ السولوك واإلعودا التوااوق هوو ال وعور الزائود بوالإلقصم
وقد ترج تإلمية الترد لم اعر الإلقص المتزايدة ال وجود إلقص بدإل حو عقل مإلذ والدتام حو الو تدليلوا
م جاإلب األسرة حو إلتيجة لتعرضا لئلهماحم عإلدها يصبح قلقا ل و ير متوااقا إلتسيا واجتماعيا
حما الإلتيجة الثاإلية لم اعر الإلقص الزائدة :اف ترتبط بالتربية االجتماعية للترد االطتح الذي يدلح
حو الوذي يعوواإل مو اإلهموواح حو الوذي ي ووعر حإلوا متخلوول (لديوا إلقووص) ال إلتوقو ح ت ووو لديوا تعووامبلت
ب رية م جعة وال إلتوق ح ت و تتاعبلتا م اآلخري مرضية تماموا ل وهوذا بودوره يوؤثر علو التتاعوح
بيإلووا وبووي اآلخووري (بيب و م هوودى القسوويإل م 2222م ص )132وتر ووز هووذه الإلظريووة ع و القاضوورم
االماض حسف ا ايصاح الترد الو موا هوو عليوا اآل ل إلوا ولو م وال يم و تغييورهم القاضور اقوط هوو
الذي يم تغييره (الخطيبم صالح حقمدم 2226م ص)354

رابعاً :ماسلو)Maslow( :
يعتقد ماسلو (1922م  )Maslowبوجود هر م القاجات حو الدواا الت تقدد سولوك اإلإلسوا م
وتتراود هذه الفرمية بي القاجات األساسية للبقافم والبقث ع تققيق الذات (حبو جوادوم صوالح مقمود
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عل م 2224م ص ) 151وتتوقل دااعية األاراد للسع إلقو تققيق القاجات ا المستوى األعل م عل
مدى ا باع القاجات ا المستوى األدإل
ويؤ د (ماسلو) عل اإلرادة القورة والقريوة ال خصوية لؤلاوراد او اتخواذ القورارات والسوع إلقوو
الإلمو ال خص وا باع قاجاتف (الز وحم عماد عبد الرقي م 2226م )232

وال ح ( )1يوضح هر القاجات لذي حقترقا (ماسلو):
ح ()1
الحاجة إلى تحقٌق الذات.

القاجات اإلإلمائية.

الحاجات الجمالٌة :النظام ،التناسق..
الحاجة إلى الفهم والمعرفة :الفضول ،الفهم..
القاجة ال التقدير واالقترا  :اإلإلجازم االعترال

القاجات القرماإلية

الحاجة الى االنتماء والحب :التقبل ،االنتماء..
الحاجة الى األمن والسالمة :الإلمأنٌنة ،األمان..
الحاجات الفسٌولوجٌة :الماء ،الإلعام ،النوم....

التنظٌم الهرمً للحاجات الذي وضعه (ابرهام ماسلو).
(أبو جادو ،صالح محمد علً ،6002 ،ص)256
و ما يظفر ا ال ح السابق اقد ميز (ماسلو) بي القاجات األرب األول ا الفر وحطلق عليفا
حس القاجات (القرماإلية)م وبي القاجوات الوثبلث األخورى التو حطلوق عليفوا حسو القاجوات (اإلإلمائيوة)
وعموما اأ ا باع القاجات القرماإلية يعتمد عل األاراد اآلخري م بيإلما يعتمد ا باع القاجات اإلإلمائيوة
ب ح ح بر عل الترد إلتسا ح مقدرة الترد عل ا باع هذه القاجاتم سيوجا دااعيتا ال تققيق الذاتم
مو خووبلح تطوووير طاقاتووا ال امإلووة والوصوووح الو مووا يإلبغو ح ي ووو (حبووو جووادوم صووالح مقموود عل و م
2224م ص)153 -152

القسم الثانً :الذكاء:
الووذ اف متفووو إلتس و وعقل و م و ح ثوور المتوواهي الت و ووغلت العلموواف مإلووذ مطل و القوور الواقوود
والع وري وهوو مو ح ثوور البقووث التربويوة والإلتسووية بقثوا م اذ ت وير الدارسوات المسووقية علو حإلوا قوود
استخد متفوو الوذ اف او ح ثور مو ( ) / 52مو الدراسوات المإل وورة او المجواح حعوبله ( Dockrell,
)1970, p1
ما يعد الذ اف مرآة العقح ووسيلة التعبير ع المعاإل والتتواه مو اآلخوري (القوارث م 1999م
ص .)21واإلا استعداد عقل يستلز م وجود القدرة عل حعماح الت ور وقوح الم و بلت والتت يور المجوردم
واف األا ار المعقدة والتعل السري واالستتادة م التجارب واف ما يقيط بإلا واإلدراك التوري واعطاف
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المعإل لؤل ياف واستإلباط القلوح العملية وبفوذا ي وو الوذ اف قواببلل للقيواس وقياسوا مم و تماموا ل بواسوطة
اختبارات معدح (معامح) الذ اف (آزوبارديم جيحم2221م ص)5
وا هذا يقوح (ثورإلدايكم )1949م (ا ما هو موجود بالمرةم يجب ح ي و موجود بمقودار موام
وما هو موجود بمقدار ما يم قياسا ) لذلك اا السلوك الذ حو القوى العقلية يم قياسفا (الدبا م
1903م ص )14بواسطة اختبارات حعدت لقياس الذ اف

اختبارات الذكاء
تعد اختبارات الذ اف م حبرز االختبارات ا مجاح العلوو السولو ية والتووارق الترديوةم افو تعود
حدق االختبارات الت حالح عل الإلتس ا ابت ارها واستخدامفا ا ميادي متعددة لصالح الترد والمجتمو
(آزوبارديم جيحم2221م ص)14
وا اختبووار الووذ اف لوون (راا و للمصووتواات المتتابعووة) الووذي حعتمووده الباقووث سووبق وا اسووتخدمتا
ووعوب مختلتووة وثبووت صوودقا علميووا ل حمووا الووزم وحصووبح عووالم االسووتخدا والتووداوح و يوور مقتمووح
بخصوصية ثقااية وقضارية معيإلة ال درجة مفمة
بوودح او حسو تلإلدة اووإلجح ايفووام اوواإل لترام والممل ووة المتقوودة وإلجووح وحمري ووام وحقطووار متباعوودة مو
حمري ا الجإلوبيةم وحاريقيا وحسيا وإلجح حيضالم اأوربا وإلجح ذلك
ا االختبار األساس للعال (رااو )  Ravenهوذا حصوبح يسوم االختبوار المعيواري للمصوتواات
المتتابعة (( Standard Progressive Matrices )SPMالدبا م 1903م ص)2
وا العراق :إلجح اريق م العلمواف او التوصوح الو اقصوائية السوتخراج معيوار عراقو وإلسوب
عراقية يم بوساطتفا تقدير درجة ذ اف الترد العراق بدقة وعلمية مإلاسبة يسوتإلد عليفوا ويثوق بفوا وح
باقث ا حي ميدا يقتاج ال تقدير درجة الذ اف (الدبا م 1903م ص)0-2

النظرٌات التً درست الذكاء:
أوالً :نظرٌة ثورنداٌك:
يعود حصوح هوذه الإلظريوة الو ثورإلودايك وجماعتوا السولو يي ( )1920وهو يورو ا الوذ اف هوو
القدرة عل التعل م واإلا يت و م بإلاف روابط بي المإلبفات واالستجاباتم ويبي ثورإلدايك ا هإلاك ثبلثة
حإلواع م الذ اف ه :
 -1الذكاء االجتماعً :ويتمثح ا القدرة عل التعامح بتعالية م الإلاس
 -2الذكاء المٌكانٌكً :ويتمثح ا القدرة عل التعامح م األ ياف والمواد المقسوسة
 -3الذكاء المجرد :ويتمثوح او القودرة علو التعاموح مو الرمووز اللتظيوة والقسوابية ( Sattler, 1982,
( )p38الجيزاإل م 2224م ص)231

ثانٌاً :نظرٌة سبٌرمان:
يعود حصح هذه الإلظرية ال سبيرما م مبت ر طريقة التقليح العامل ا الذ افم قيوث توصوح مو
خبلح التقليح ال (إلظرية العاملي ) ا الذ اف والذ اف قسب هوذه الإلظريوة يتضوم عواملي هموا :عاموح
عووا وعامووح خوواص وا القوودرات العقليووة العامووة :توودخح او اداف التوورد او مختلوول حإلووواع االختبووارات
العقليةم حما القدرات العقلية الخاصة :اا ح واقد مإلفا تودخح او اداف التورد علو إلووع واقود معوي مو
االختبارات العقلية
ا الطوورق العامليووة الت و يسووتخدمفا المإلظوورو القووائلو بالعامووح العووا مثووح (سووبيرما وايرإلووو )
تسمح ببروز م و عا رئيس ا العامحم بيإلما تسمح الطرق الت يستخدمفا القائلو بالقودرات الخاصوة
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مثح (جيلتور دورثرستو ) ح يإلتج عإلفا عدد م العوامح المسوتقلة (( )Butcher, 1968, p37الجيزاإلو م
2224م ص)233

ثالثاً :نظرٌة جاردنر (.)Gardner
يوورى جوواردإلر ( )Gardner, 1993م ح الووذ اف بيإليووة معقوودة تتووألل م و عوودد بيوور م و القوودرات

المإلتصلة والمستقلة إلسبيا ل ع بعضفا البعضم بقيث ت ح ح قودرة إلوعوا خاصوا مو الوذ اف تخوتص بوا
مإلطقة معيإلة م الدما وقد حستطاع تصإليل سبعة حإلواع م الذ افات الت تتمثح باآلت :
 -0الذكاء اللغوي :ال غل باللغة تقودثا و تابوة والقودرة علو تعلو اللغوات والقودرة علو توظيول اللغوة
لتققيق حهدال مقددة والمقامو والمتقدثو وال تاب وال وعراف مو بوي مو يتمتو بوذ اف لغووي
عاح
 -1الذكاء المنإلقً الرٌاضً :القدرة عل تقليوح الم وا ح مإلطقيوا والقيوا بالعمليوات القسوابية ودراسوة
القضايا علميا وحصقاب هذا الذ اف ه المختصي بالرياضيات والتيزياف والمواد العلمية األخرى
 -2الذكاء الموسٌقً :يتمثوح او القودرة علو اإلتواج وابت وار اإليقاعوات والإلغموات الموسويقيةم والتوذوق
واالستمتاع بالمقطوعات الموسيقية وتتوار هذه القدرة لدى العازاي م والملقإلي م والمطربي
 -3الووذكاء المكووانً أو الفرا ووً :يتمثووح ا و القوودرة عل و حدراك الم ووا م والموق و م وال و حم والتوورا
وتوجد هذه القدرة عإلد المفإلدسي المعماريي والإلقاتي والتإلاإلي
 -4الووذكاء الحركووً  -الجسوومً :ويتمثووح او القوودرة علو السوويطرة علو القر ووات الجسوومية المختلتووةم
واتقا المفارات القر ية الدقيقةم والتعامح م األ ياف بمفوارة اائقوة ومثوح هوذه القودرة توجود لودى
البلعبي الرياضيي والراقصي والعازاي والقرايي والجراقي
 -5الذكاء االجتماعً :القدرة عل اف إلوايا وقووااز ور بوات اآلخوري وبالتوال القودرة علو التعاموح
معف و وت وووي الصووداقاتم والتعوورل عل و ر بووات اآلخووري وهووذا الووذ اف يبوورز لوودى المعووالجي
الإلتسيي م والبائعي والمعلمي والموجفي والزعماف ورجاح الدي
 -9الذكاء الشخصً :القدرة عل افو الوإلتسم ور باتفوا ومخاوافوا وام اإلاتفوام وإلقواط الضوعل والقووة
ايفا وم ث استعماح هذه المعلومات بتعالية لتوجيا قياة ال وخص إلتسوا ()Gardner, 1993
(الز وحم عماد عبد الرقي م 2226م ص)264-262

رابعاً :نظرٌة ستٌرنبرغ (.)2211
الذ
-0
-1
-2

إلظريووة سووتيرإلبر ( )Sternberg Theory, 1988مو الإلظريووات القديثووة التو تإلاولووت متفووو
اف وه ثبلثية األبعاد حي ا هإلاك ثبلث حإلواع للذ اف اإلإلساإل ه :
الذكاء التحلٌلً :ويظ القدرة عل التت ير التقليل والإلقديم ويتميز با المتتوقو ح اديميا
الذكاء ايبداعً :ويظ القدرة عل التت ير اإلبداع م والتت يور او قوح الم و لة وهوو موا يتميوز بوا
المخترعو والمبدعو حمثاح اإل تاي وإليوت وارويدم اذ يقومو بربط معلومات ل ي و باإلم وا
الربط بيإلفا م قبح
الذكاء العملً :وهو م حه األإلواع الثبلثة ويطلق عل م يمتلك مثح هذا الإلوع م الذ اف حسوماف
ت م حقربفا ال المتفو تعبير (التفلوي) الذي يتم م قح المسائح والقضايا الت تعرض لا ا
قياتا اليومية (( )Sternberg Theory, 1988, p85الجيزاإل م 2224م ص)234

خامساً :نظرٌة (آزوباردي.)6002،

يرى (آزوباردي) با الذ اف ل يقتصر علو القودرات اللغويوة والمإلطقيوة الرياضوية وقودها اذ لو
إلعد اليو إلت ل ع إلوع واقد م الذ اف يعد مقياسا ل وقيدال للجمي م بح هإلاك إلوعي حثإلي م الذ اف
 النوع األول :الذكاء العقلً :الخاص بالوظائل الت رية
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 النوع الثانً :الذكاء العاإلفً :المستإلد ال رهااة القس
وهذا ما يتسر تتوق التتيات عل ال با ا حداف ال ثير مو الإل واطاتم او جميو مراقوح العمورم
قت لو ا التريقا يقمبل ال فادات إلتسفا ما يتسر حيضا ل عد إلجاد البعض ا المف البسويطة او
قووي يتسوولق الووبعض اآلخوور سوول الإلجوواد بمإلتف و السووفولة و ووذلك األموور بالإلسووبة لووبعض األ بيوواف الووذي
يتم إلو م تقصيح ثروات ضخمة ا قي يعجز ال ثيرو م األذ ياف ع تقصويح القود األدإلو مو
الدخح حو بالإلسبة لزوجي يت اجرا ويإلتف بفما األمر باالإلتصواح وزوجوي يت واجرا ويبقيوا علو
رباطة الزوجية
ااإلإلسووا يت وور ويتخووذ قراراتووام ول وو البووا ل مووا يتعووح ذلووك حوالل بووداا موو اإلتعاالتووا العاطتيووة
(آزوبارديم2221م ص)6

العالقة بٌن النظرٌات:
ح بعض الإلظريات المذ ورة تت امح مو بعضوفا الوبعضم اإلظريوة (ثورإلودايك) تر وز علو البيئوة
الخارجية الت تقود ال استجابات متإلوعةم بيإلما تر ز إلظرية (سبيرما ) علو التوأثيرات الداخليوة للبيئوة
الخارجية
وي وير ايرإلووو ( ) Vernonعو هووذه القالووة بقولووا ا الووذ اف العووا يم و ت خيصووا بقوودرة عقليووة
واقدة ألإلا العإلصر الم ترك ا مجموعة م القدرات الت تقد ا اختبارات الذ اف
حما البعض اآلخر مو الإلظريوات اقود تبايإلوت مو خوبلح إلظرتفوا للعديود مو الوذ افات التو يقملفوا
اإلإلسا
اإلظرية (استيرإلبر ) الثبلثيةم بيإلت ا الذ اف عمليوة ديإلامي يوة تسوتعمح او جميو مجواالت القيواة
وقدد ثبلثة حإلواع للذ اف اإلإلساإل ه م الذ اف التقليل م والذ اف اإلبداع م والذ اف العمل
موا ح ودت إلظريووة جواردإلر ()Gardner, 1993م ح وح اوورد يمتلوك ثماإليوة مو الوذ افات وا ووح
اإلسا يم ح يعزز حي م الذ افات ويصبح مبدعا ايفا
ا قي ح دت إلظرية (آزوباردي) عل إلوعي م الذ اف هما :الوذ اف العقلو م والوذ اف العواطت
البا ل ما يتعح
الذي حعطت حهمية بيرة للإلوع الثاإل م مؤ دة عل ح اإلإلسا يت ر ويتخذ قراراتام ول
ذلك حوالل بداا م اإلتعاالتا العاطتية
تبإل
-0
-1
-2

واإلطبلقا ل مما تقد م عرض إلظريات الذ اف وللرؤى الإلظرية ا التوااق الإلتسو م اوا الباقوث قود
االتجاه اإلإلساإل المتمثح بإلظرية (ماسلو) وذلك لألسباب اآلتٌة:
ا إلظرية (ماسلو) تعد قاعدة ارت زت عليفا معظ الدراسوات التو اهتموت بوالتوااق الإلتسو قيوث
يلتقو معفووا ال ثيوور مو البوواقثي ا و الدراسووات السوولو ية او جمي و الميووادي اإلداريووة والصووإلاعية
والتربوية
اإلفا تإلتم ال المدرسة اإل إلساإلية الت اهتمت بالسلوك والصقة الإلتسويةم مو خوبلح تر يزهوا علو
ما اإلت وجفة إلظر (ماسلو) ع ال خصية الب رية إلظرة متتائلة واإلساإليةم
األسويافم ودراستف
و ا لديا عور قوي بالثقة ا قدراتإلا تلك الثقة الت ظلت تقوده ا جمي حعمالا
ا األوضاع والظرول القالية بعد العدوا الثبلثيإل وارض القصار الجائر ح ثر مو حثإلو ع ور
سووإلةم واالقووتبلح الووذي دخووح سووإلتا الرابعووةم والظوورول واألوضوواع الصووعبة الت و يواجففووا حبإلوواف
مجتمعإلووام تجعووح هووذه الإلظريووة م و وجفووة إلظوور الباقووث ح ثوور مبلئمووة لدراسووة الظووواهر السوولو ية
وال خصوويةم وه و تإلاضووح م و اجووح ا ووباع القاجووات التسوويولوجية وتإلظيمفووا م و جفووةم وسووعيفا
لبلرتقووواف بال خصوووية الووو المسوووتويات العليوووا مووو اجوووح القصووووح علووو التقووودير والقوووب والم اإلوووة
االجتماعية وتقدير الذات م جفة ثاإلية
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يعتقد الباقث ا هذه الإلظرية ذات مإلتعة مزدوجة ل وإلفا تعالج موضوع الذ افم والتوااوق الإلتسو م
م خبلح دراستفا للقاجات
ا العمح ا المجاح التربوي يعتمد عل التعاو م وهو يرض القاجات االجتماعيةم بما يقققا م
ا باعات باإلتماف الترد ال جماعوة العموح وقوبف لوا وتعاوإلوا معفو م وارتباطوام ب وب ة واسوعة مو
العبلقووات االجتماعيووةم ومو خووبلح تقووديره لووا وتقووديره لفو م وقوود عالجووت هوذه الإلظريووة موضوووع
القاجات االجتماعية الت يسع ال ا باعفا

الدراسات السابقة:
ل يجود الباقوث سووى دراسوتي لفموا عبلقوة بعيإلوة البقوث القوال هموا :دراسوة (الودليم م)1991م
ودراسة (حلإلعيم م )2222اللتا تإلاولتا التوااق الإلتس للمر دي التربويي حما ايما يخص متغير الذ اف
ل يجد الباقث حي دراسة م هذا الإلوع لذا سيتإلاوح بعض م الدراسات العربية واألجإلبية الت تإلاولت
متغيري التوااق والذ اف لعيإلات م ير المر دي التربويي

أوالً  :الدراسات التً تناولت التوافق النفسً:
الدراسات العربٌة:
 – 2دراسة الدلٌمً:)2222( ،
استف دات هذه الدراسة (التعرل عل التوااوق ال خصو واالجتمواع للمر ودي التربوويي م وايموا
اذا اإلت هإلاك اروق ا التوااق تعزي لمتغيراتم الجإلسم والقالة االجتماعيةم ومدة الخدموة) ولتققيوق
هذه الفدلم طبق مقياس التوااق ال خص واالجتمواع م علو عيإلوة بلغوت ( )326مر ودال ومر ودة مو
ثبلث مقااظات ه  :بغداد والبصرةم وإليإلوى وبعد استخدا الوسائح اإلقصوائية اآلتيوة :معاموح ارتبواط
سبيرما م واالختبار التائ ( )t – testم وتقليح التباي م
توصلت إلتائج الدراسة ال ا اإلإلاث ح ثر توااقا ل م الذ ور ولو تظفور حي اوروق تبعوا ل لمتغيوري
القالة االجتماعية ومدة الخدمة (الدليم م)1991
 – 6دراسة ألنعٌمً:)6000( ،
م و بووي حهوودال هووذه الدراسووة (التعوورل عل و التوااووق الإلتس و للمر وودي التربووويي م واووق متغيوور
الجإلس) ولتققيق هذا الفدلم طبق مقياس التوااق الإلتس الذي حعده الباقثم عل عيإلوة ع ووائية بلغوت
( )52مر دال ومر دة م العاملي ا المدارس الم مولة باإلر اد التربوي ا مقااظة بغداد
وبعوود معالجووة البياإلووات اقصووائيا باسووتخدا االختبووار التووائ ( )t – testلعيإلووة واقوودة ولعيإلتووي
مستقلتي ومعادلة بيرسو ( )Pearsonتوصح الباقث ال الإلتائج آالتية :ا المر دي التربوويي او
عاح وال اورق ذو داللوة اقصوائية او التوااوق الإلتسو تبعوا ل لمتغيور
مقااظة بغداد يتصتو بتوااق إلتس
ٍ
الجإلس (الإلعيم م )2222

الدراسات األجنبٌة:
 -1دراسة بول ( :)Powall ,1973
اسووتفدات هووذه الدراسووة (معراووة اثوور حاووبل الصووقة الإلتسووية اوو التوااووق) وبعوود تطبيووق قائمووة
اليتورإليا لل خصية وقائمة جيرتس السيماإلت م وبعض حابل الصقة الإلتسيةم عل عيإلة تألتت م ()42
اتاة جاإلقةم تراوقت حعماره ما بي ( )22 –15سإلة وبعد معالجة البياإلات اقصائيا توصولت الدراسوة
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الوو ا هإلوواك تووأثيرال ألاووبل الصووقة الإلتسووية علوو التوااووق ال خصوو واالجتموواع للتتيووات الجاإلقووات
()Powall, 1973, P. 201
 -6دراسة الن ( :)Allen ,1977
استفدات هذه الدراسة (معراة العبلقة بي التوااق الإلتسو والتقصويح الدراسو لطلبوة الجامعوة)
وبعد تطبيوق قائموة اليتورإليوا للتوااوق الإلتسو وقائموة اليتورإليوا الإلتسوية علو عيإلوة بلغوت ( )135طالبوا ل
وطالبة جامعيوة توصولت الدراسوة الو ا االرتبواط وا قلويبلل بوي التوااوق الإلتسو والتقصويح الدراسو
( )Allen , 1977, P. 20

ثانٌا ً  :الدراسات التً تناولت الذكاء العام:
الدراسات العربٌة:
 -2دراسة ثابت.)2210( ،
استفدات الدراسة معراة عبلقة السلوك العدواإل باالستعداد الوراث والذ اف بلغت العيإلوة ()222
طالبا م المرقلة المتوسطة حستخد اختبارات ال خصية واختبار الذ افم والمختبر الطب لمعراة وجود
استعداد وراث لودى حاوراد العيإلوة للسولوك العودواإل م او المعالجوة اإلقصوائية للبياإلوات حسوتخد المتوسوط
القسوواب وتقليووح التبوواي واالإلقوورال المعيوواري وقوود حظفوورت إلتووائج الدراسووة هإلوواك عبلقووة بووي الووذ اف
المإلختض والسلوك العدواإل (ثابتم 1902م ص( )312عذابم 2224م ص)12
 -6دراسة الغرٌري والكندي.)6002( ،
استفدات الدراسة التعورل علو العبلقوة بوي الوذ اف والتوذ ر لتدريسو ليوة التربيوة األساسوية او
الجامعة المستإلصرية بلغ قج العيإلة ( )52تدريسيا وتدريسية وم جمي حقسا ال لية وبأعمار ودرجات
علمية مختلتة حستخد اختبار المجموعات المتتابعة للذ اف لن (راا ) ومقياس الذا رة لن (هيرما وإليسوير
و وتليب) وبعد معالجة البياإلوات اقصوائيا باسوتخدا االختبوار التوائ (  )t – testلعيإلوة واقودة ولعيإلتوي
مستقلتي ومعادلة بيرسو ()Pearson
حظفوورت إلتووائج الدراسووة ح هإلوواك عبلقووة قويووة بووي الووذ اف والتووذ ر ممووا يوودح عل و ح التووذ ر م و
القدرات الت تسف بدرجة بيرة ا الذ اف (الغريري وال إلديم 2224م ص)149-120

الدراسات األجنبٌة:
 -2دراسة كٌروٌل (.(Kirwil , 1991
هدات الدراسة عل معراة عبلقة الم بلت االإلتعالية بالذ افم بلغ قج العيإلة ( )96طالبا وطالبة
او العاصومة وار ووو طبقوت قائمووة الم و بلت السوولو ية واختبوار الووذ اف علو عيإلووة الدراسوةم واسووتخدا
االإلقرال المعياري واالختبار التائ والمتوسط القساب لمعالجة البياإلاتم حظفرت الإلتائج ح للم بلت
االإلتعالية عبلقة بالذ افم قيث باإلختاض إلسبة الذ اف تزداد الم بلت االإلتعالية لدى الطلبة ( Charles,
( )1991, p33عذابم إل عة ري م 2224م ص)10-12
مؤشرات حول الدراسات السابقة:
تبي م خبلح استعراض الدراسات السابقة اإلفا تإلوعت ا حهداافام افإلواك دراسوات اإلوت تفودل
التعرل عل التوااق ال خص واالجتمواع للمر ودي التربوويي م دراسوة (الودليم م  )1991والتوااوق
الإلتس للمر دي م دراسة (الإلعيم م )2222م وهإلاك دراسات هدات معراة العبلقة بي التوااق الإلتسو
والتقصيح الدراس لطلبة الجامعةم دراسة ) (Allen, 1977بيإلموا دراسوات هودات الو معراوة العبلقوة
بي الذ اف ومتغيراتم مثح السولوك العودواإل م دراسوة (ثابوتم )1902م والتوذ رم دراسوة (الغريوريم
وال إلديم )2224م والم بلت االإلتعاليةم دراسة )(Charles,1991
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اعتمدت بعض الدراسات ا قياس متغيراتفا عل اختبارات ومقاييس جاهزةم دراسة ( Powall,
)1973م ودراسوة ) (Allen, 1977ودراسوة (الغريوريم وال إلوديم  )2224بيإلموا اعتمودت دراسوات
حخرى صيغة حعداد مقاييس مستقلة لقيواس التوااوق ال خصو واالجتمواع م دراسوة (الودليم م )1991م
والتوااق الإلتس م دراسة (الإلعيمو م  )2222حموا البقوث القوال اعتمود علو مقيواس واختبوار جواهزي
يتإلاسبا م طبيعة مجتم المر دي التربويي
تبايإلت قج عيإلات الدراسات السابقةم بي ( )42-326اردالم حموا قجو عيإلوة البقوث القوال ()02
مر د ومر دة وقد استخدمت الدراسات السوابقة لمعالجوة بياإلاتفوا (معاموح ارتبواط سوبيرما م واالختبوار
التائ م وتقليح التباي م ومعادلة بيرسو م والمتوسط القساب م واالإلقرال المعياري) متتقا ل م الوسوائح
اإلقصائية الت استخدمفا البقث القال
توصوولت إلتووائج بعووض الدراسووات الو ا المر وودي التربووويي او مقااظووة بغووداد يتصووتو بتوااووق
عاح دراسة (الإلعيم م  )2222وح اإلإلاث ح ثر توااقا ل م الذ ورم دراسة (الودليم م )1991
إلتس
ٍ
ما توصلت دراسات حخرى ال ح هإلاك عبلقة بي الوذ اف ومتغيورات حخورى افإلواك عبلقوة قويوة بوي
الذ اف والتذ رم دراسوة (الغريوريم وال إلوديم  )2224وهإلواك عبلقوة بوي الوذ اف الموإلختض والسولوك
العوودواإل م او دراسووة (ثابووتم  )1902و لمووا حإلختووض الووذ اف حزادت الم و بلت االإلتعاليووةم او دراسووة
) (Kirwil,1991حما البقوث القوال اسوول إلتوصوح الو الإلتوائج بوي التوااوق الوإلتس والوذ اف العوا م او
التصح الراب م البقث القال
إلسووتخلص ممووا تقوود ا متغيوور التوااووق الإلتس و وعبلقتووا بالووذ اف م و المتغيوورات المفمووة والجديوودة
بالدراسة

إجراءات البحث:
مجتمع البحث :

يت و مجتم البقث القوال مو ( )122مر ودال ومر ودة بواقو ( )45مر ودال و( )52مر ودةم
م و العوواملي ا و المديريووة العامووة لتربيووة مقااظووة ر وووكم الووذي يزاولووو عملف و اع وبلل ا و الموودارس
المتوسطة واإلعدادية والثاإلوية للعا الدراس ()2222 – 2226

عٌنة البحث :

تألتووت عيإلووة البقووث مو ( )02مر وودال ومر وودةم تو اختيوواره بالطريقووة الع وووائية مو المديريووة
العامة لتربية مقااظة ر وك بواق ( )30مر د و( )42مر دة

أداتا البحث:
م حجح تققيق حهدال البقث القال استعملت األدوات اآلتية:
 -2مقٌاس التوافق النفسً :
حسووتخد مقيوواس التوااووق الإلتس و الووذي حعووده ( الإلعيم و م  )2222الم ووو م و المجوواالت اآلتيووة:
(التوااق االإلتعال م التوااق االجتمواع م التوااوق الصوق والجسوم م التوااوق األسوريم التوااوق الوديإل )م
الذي يتألل م ( )34اقرة تقيس مستوى التوااق الإلتس لدى المر دي التربويي ا ميزاإلوا ل متودرجا ل
يتضم خمسة بدائح لئلجابة ( تإلطبق عل ّ دائما ل م تإلطبق عل ّ ثيورالم تإلطبوق علو ّ حقياإلوا م تإلطبوق علو ّ
قليبللم ال تإلطبق عل ّ مطلقال) وزعت درجات اإلجابة عل البدائح الخمسوة قسوب اتجواه التقورة موجبوة او
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سالبةم وه ( )1-2-3-4-5لبلتجاه الموجبم وبوالع س لبلتجواه السوالب وا مجمووع الودرجات الإلفوائ
عل اقرات المقياس يمثح الدرجة الإلفائية للمر د التربوي عل مقياس التوااق الإلتس
صدق المقٌاس )Validity ( :
يعد الصدق م الموضوعات األساسية لغرض التعورل علو مودى تمثيوح التقورات للسومة الموراد
قياسفام وا البقو ث القوال  :حسوتخرج الصودق للمقيواس المعتمود عو طريوق عرضوا علو مجموعوة مو
الخبراف ا اإلر اد الإلتس والتربية وعل الإلتسم (ملقق  )2طلوب موإلف تقودير مودى صوبلقية التقورات
ا و قيوواس التوااووق الإلتس و للمر وودي التربووويي م وضووعت اجابووات الخبووراف للتقليووحم وت و اعتموواد إلسووبة
( )%02مقك لقبوح التقرةم وعل ضوف ذلك تبي ح جمي التقرات صالقة ول يوت اسوتبعاد حي اقورة
وبذلك تققق الصدق الظاهري (  )Face Validityللمقياس
ثبات المقٌاس ( :)Reliability
ويقصد با دقة المقياس ا القيواس او المبلقظوة وعود تإلاقضوا مو إلتسوا (ابوو قطوبم 1902م
ص )121ويُعد المقياس ثابتا ل اذا قصلإلا مإلوا علو الإلتوائج إلتسوفا عإلود اعوادة تطبيقوا علو األاوراد حإلتسوف
وا ظح الظرول إلتسفا (الزوبع م 1901م ص)32
ولغوورض التققووق م و ثبووات مقيوواس التوااووق الإلتس و المعتموود ا و البقووث القووال م بطريقووة حعووادة
االختبوارم(  )Test – Retestقيوث تو تطبيوق المقيواس علو عيإلوة بلغوت ( )22مر ودا ومر ودةم تو
اختياره بطريقة ع وائية ث حعيد تطبيقا بعد حسبوعي م التطبيق األوح ث قسب معامح االرتباط بوي
مرض ومقبوح
التطبيقي باستخدا معادلة بيرسو (  )Pearsonا ا ( )%02وهو معامح ثبات
ٍ
 -6اختبار المجموعات المتتابعة للذكاء الذي أعده (رافن).
(.)Raven Progressive Advanced Matrices
ا االختبوووار األساسووو للعوووال رااووو ( )Ravenحصوووبح يسوووم االختبوووار المعيووواري للمصوووتواات
المتتابعووة ( Standard Progressive Matrices )SPMوقوود ثبووت صوودقا علمي وا ل وحصووبح عووالم
االستخدا والتداوح و ير مقتمح بخصوصية ثقاايةم وقضارية معيإلة
ما حعد هذا المقياس م قبح معظ علماف الإلتس البريطاإليي م حاضح المقواييس المتوواارة لقيواس
الذ اف العا م وهو اختبار ير لتظ يت و م ( )5مجموعات م اللوقوات (ح ب ج د هون) تقتووي وح
مجموعة عل ( )12لوقةم وتقتوي ح لوقة مإلفا عل مجموعة ح اح ذات عبلقة م بعضوفام بقيوث
ح متقود يطلب ملؤه ب ح م األ اح الموجودة حستح ح لوقة ضوم مجموعوة
تقتوي اللوقة عل
ح اح يتراود عددها ما بوي ( )0 -6وهو بودائح لمواقول االختبوار وتعطو درجوة واقودة لئلجابوة علو
الموقوول االختبوواري الواقوود حي ح الدرجووة ال ليووة لبلختبووار هوو ( )62درجووة التوو تقابووح ( )62موقتووا
حختباريا
وا العراق إلجوح اريوق مو العلمواف او التوصوح الو اقصوائية السوتخراج معيوار عراقو وإلسوب
عراقية يم بوساطتفا تقدير درجة ذ اف الترد العراق بدقة وعلمية مإلاسبة يسوتإلد عليفوا ويثوق بفوا وح
باقث ا حي ميدا يقتاج ال تقدير درجة الذ اف (الدبا م وآخرو م 1903م ص)0-2
وٌعود سبب اختٌاره لألسباب اآلتٌة:
 -1عد تأثره باللغة
 -2سووفولة تعليماتووا وتطبيقووا ألإلووا لوويس م ووبعا بووالخبرات التوو ي تسووبفا المتقوووص إلتيجووة الدراسووة
والتقصيح
 -3يم و تطبيووق االختبووار علو األاوراد بوودح مو عموور ( )65-15سووإلة وحإلوا يووبلف حاووراد عيإلووة البقووث
(الدبا م وآخرو م 1903م ص)53-31
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لمعالجة بياإلات هذا البقثم استخدمت الوسائح اإلقصائية اآلتية:
 -1معادلة كوبر ( : )Cooper
استخدمت لغرض استخراج إلسبة اتتاق الخبراف للتوصح ال صدق مقياس التوااق الإلتس
( :)Cooper , 1979 , P. 49
 -6االختبار التائً لعٌنتٌن مستقلتٌن ( :)t - test
استخدمت لمعراة داللة التروق ا التوااق الإلتس والذ اف بي الذ ور واإلإلاث
(البيات م واثإلاسيوسم 1922م ص)262
 -3االختبار الزائً:
حستخد لمعراة ايما اذا ا هإلاك ارق ذو داللة اقصائيا للعبلقة بي التوااق الإلتس وقاصح
ذ اف المر دي التربويي واقا لمتغير الجإلس (الراويم 1909م ص)299
 -2معامل ارتباإل بٌرسون ( : )Pearson Correlation Coefficient
وقد استخد ا استخراج ثبات مقياس التوااق الإلتس بطريقة اعادة االختبارم و وذلك او التعورل
عل العبلقة بي التوااق والذ اف ( اير سو م 1991م ص )145
 -5معادلة استخراج القٌمة التائٌة لمعرفة داللة معامل االرتباإل :
وقد استخدمت لمعراة العبلقة بي متغيري التوااق الإلتس والذ اف (البيات م واثإلاسيوسم
1922م ص )225

نتائج البحث ومناقشتها:

سيقو الباقث بعرض إلتائج البقث القال ومإلاق تفا واقا ل ألسئلتا وعل الإلقو اآلت :

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول:
 ما مستوى التوافق النفسً للمرشدٌن التربوٌٌن وفق متغٌر الجنس؟لئلجابة عل هذا السؤاح :حستخرج الباقث الوسط القساب واالإلقورال المعيواري والإلسوبة المئويوة
للت وااق الإلتس ألاراد عيإلة البقث م استجاباتف عل اقرات االستبيا م ودرجت ا جدوح ()1
جدول (.)2
الوسط القساب واالإلقرال المعياري والإلسبة المئوية
للتوااق الإلتس للمر دي التربويي واقا لمتغير الجإلس
نوع
العٌنة
المر دي
المر دات

العدد
30
42

الوسط
القساب
152 222
152 26

الإلسبة المئوية
% 09 4
% 00 3

االإلقرال
المعياري
15 210
9 360

الوسط
الترض
122

يتضح م الجدوح () 1م ح مستوى التوااق الإلتس للمر ودي التربوويي والمر ودات اإلوت بإلسوبة
جيدة ومقبولةم اذ بلغت ( )%09 4و( )%00 3عل التوال عإلد المر دي والمر دات
وهذا يعط مؤ رال ايجابيوا علو اموتبلك المر ودي والمر ودات مسوتوى جيود مو التوااوق الإلتسو
متأت م خبرتف ا عملف ا الميودا اضوبلل عو ايموا المر ودي برسوالتف ومفموتف قوادة تربوويي
عليف ا يضعوا مصلقة المجتم اوق مصلقتف واإلف وجودوا لتصودي الم وا ح ومسواعدة الطلبوة علو
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وح الصوعاب وتقوت وح الظورول خاصوة او ظوح االقوتبلح
قلفا وار اده وتوجيفف وتقويمف ر
اضبل ع اقت ا ف بعضف بالبعض األخر واطبلعف عل األدبيات ومصادر المعلومات ورضواه عو
عملف
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثانً:
 ما مستوى الذكاء العام للمرشدٌن التربوٌٌن وفق متغٌر الجنس؟لئلجابة عل هذا السؤاح :ت تطبيق اختبار المصتواات المتتابعة للوذ اف العوا لون (رااو ) وتو جمو
وترتيب الدرجات الت قصح عليفا المر دو التربويوو وتقويلفوا الو مئيإليواتم أل الودرجات األوليوة
الخا ألاراد العيإلة الت ت اختباره باختبار المصوتواات المتتابعوة ال تإلبوأ حيو يقو ال وخص المتقووص
بالإلسبة ال زمبلئا م إلتس العمر ما ل تتقوح هذه اإلجابات ال حرقا معيارية تسجح درجات واطئة حو
عالية للذ اف وبعد تقويح الدرجات ال حرقوا معياريوة وجود الباقوث ح حاوراد عيإلوة البقوث يقعوو او
مستويي م هما:
 المستوى الثاإل حو المرتبة الثاإلية ( )grade IIوه تض مجموعوة األذ يواف الجيودي الوذي سوجلوامئيووي حعلو مو ( )%25ولغايووة ( )% 95وقوود بلغووت الإلسووبة المئويووة مو حاووراد عيإلووة البقووث الووذي
ضم هذا المستوى ه ( )%34للمر دي م و( )%24للمر دات
 المسووتوى الثالووث حو المرتبووة الثالثووة ( )grade IIIوه و تض و مجموعووة ذوي الووذ اف المتوسووط حواالعتيادي وه الذي سجلوا المئيي بي ( )%25ولغاية ( )%25وقد بلغت الإلسبة المئوية م حاراد
عيإلة البقث الذي ضم هذا المستوى ه ( )%66للمر دي م و( )%26للمر ودات وا مرتبوة
الذ اف ه تقدير مإلاسب جدا يت بأ راض البقث
و ا هذه الإلتيجة ت ير ال ح عيإلوة البقوث مو المر ودي والمر ودات تتمتو بالوذ اف المتوسوط حو
االعتيادي وهذا يتطابق م األطر الإلظرية الت تؤ د ضرورة تمت المر د التربووي بوذ اف مإلاسوب قتو
ت و لديا القدرة عل معالجة المعلومات ومساعدة اآلخري ا قح الم بلت
وقد جافت هذه الإلتيجة متقاربة بي المر دي والمر دات ربموا حثورت الظورول القاليوة او ظوح
االقتبلح الذي طاح حمده عل حاراد العيإلة م الجإلسي لما يعاإلوه سوية مو قيواة ضوعل او االسوتقرار
وإلقص ا القاجات الضرورية إلدامة القياة حدى ذلك عل ضعل التر يوز واإل وغالف او حموور القيواة
الصعبة القالية
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:
 هل هناك عالقة دالة إحصائٌا بٌن التوافق النفسً للمرشدٌن التربوٌٌن بحاصل ذكائهم؟لئلجابة عل هذا السؤاح :استخرج الباقث معامح ارتباط بي التوااوق الإلتسو للمر ودي التربوويي
بقاصح ذ ائف بتطبيوق معاموح ارتبواط بيرسوو (اير سوو م 1991م ص )145ومو ثو اختبور معاموح
االرتباط باستخدا االختبار التائ الخاص بمعامح االرتباطم ودرجت الإلتائج ا جدوح ()2
جدول (.)6
ٌوضح معامل االرتباإل والقٌمة التائٌة الخاصة بمعامل االرتباإل
للعالقة بٌن التوافق النفسً والذكاء للمرشدٌن التربوٌٌن.
العيإلة
المر دي

العدد
30

قيمة
معامح
االرتباط
2 520
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يتضووح م و الجوودوح ( )3ح القيمووة التائيووة المقسوووبة ( )4 294ح بوور م و القيمووة التائيووة الجدوليووة
( )2 222عإلوود مسووتوى داللووة ( )2025ودرجووة قريووة ( )36وهووذا يعإل و وجووود عبلقووة حرتباطيووة دالووة
اقصائيا بي التوااق الإلتس للمر ودي بوذ ائف العوا م موا يتضوح مو الجودوح ح قيموة معاموح االرتبواط
بلغت ( )2 520وه إلسبة مقبولة بي متغيري التوااق الإلتس وقاصح الذ اف
وعزي الباقث ذلك الو بلوو المر ودي التربوويي مسوتوى جيود مو التوااوق الإلتسو و موا ذ رإلوا
سابقا ح المر دي حصبقت لديف خبرة قية وملموسة ا رضاه ع عملف اضبل ع ذ ائف المقبوحم
حي بمعإل ح هإلاك عبلقة ايجابية بي التوااق الإلتس وقاصح الذ اف لديف حي ح ح ما زاد الذ اف زاد
التوااق الإلتس
 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:
 هل هناك عالقة دالة إحصائٌا بٌن التوافق النفسً للمرشدات التربوٌات بحاصل ذكائهن ؟لئلجابة عل هذا السؤاح :اتب الباقث اإلجرافات السابقة إلتسفا ا السؤاح الثالث ودرجت الإلتيجوة
ا جدوح ()3
جدول (.)3
ٌوضح معامل االرتباإل والقٌمة التائٌة الخاصة بمعامل االرتباإل
للعالقة بٌن التوافق النفسً والذكاء للمرشدات التربويات.
العيإلة العدد
المر دات

42

القيمة التائية
قيمة معامح
االرتباط
الجدولية
المقسوبة
2 221
4 056
2 629

الداللة
2 25

يتضح م الجدوح حعبلهم ح القيمة التائية المقسوبة بلغت ( )4 056وهو ا بور مو القيموة التائيوة
الجدولية ( )2 221عإلود مسوتوى داللوة ( ) 2 25وهوذا يعإلو ح العبلقوة االرتباطيوة بوي التوااوق الإلتسو
وقاصح الذ اف دالة اقصائيام
ويعزي الباقث هذه الإلتيجة ال وجود عبلقة ارتباطيا بوي المتغيوري م اذ ح المر ودات التربويوات
بلغ قدرا جيدال م التوااق الإلتسو م اضوبل عو ذ وائف االعتيوادي وهوذا موا ولود تلوك العبلقوة األرتباطيوة
اإليجابيووة بووي متغيووري التوااووق الإلتس و والووذ افم مووا ح لعامووح الخبوورة حثووره ا و تإلميووة التوااووق الإلتس و
والرضا ع العمح مما ا سبف قدرات ومفارات ا التعامح م طالباتف ا المدرسةم وبق الخبورات
القية المت را مة لديف يإلع س ذلك ايجابيا عل مستوى ذ وائف وقودرتف علو قوح الم و بلت والتعاموح
م البدائح المتاقة
 النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس:
 هل هناك فرق ذو داللوة إحصوائٌا للعالقوة بوٌن التوافوق النفسوً وحاصول ذكواء المرشودٌن التربووٌٌنوفقا لمتغٌر الجنس؟
لئلجابة عل هذا السؤاح :حستخرج الباقث القيمة المعيارية لمعامل االرتبواط بوي متغيوري التوااوق
الإلتس وقاصح الذ اف ث طبق االختبار الزائ لعيإلتي مستقلتي الخاص بوالترق بوي ارتبواط (بيرسوو )
(البيوووات م وثإلاسووويوسم 1922م ص ) 229السوووتخراج القيموووة الزائيوووة المقسووووبة ودرجوووت الإلتيجوووة اووو
جدوح()4
جدول ()2
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نتٌجة االختبار الزائً للعالقة بٌن التوافق النفسً وحاصل الذكاء
للمرشدٌن التربوٌٌن وفق متغٌر الجنس.
العيإلة
المر دي
المر دات

العدد قيمة معامح
االرتباط
30
42

2 520
2 629

القيمة
المعيارية
لمعامح االرتباط
2 662
2 693

القيمة الزائية
الجدولية
المقسوبة
2 133

1 96

الداللة
2 25

يتضح م الجدوح حعبلهم ح القيمة الزائية المقسوبة بي معامل االرتبواط بلغوت ( )2 133وهو
حقح م القيمة الزائية الجدولية ( )1 96عإلد مستوى داللة ( )2 25وهذا يعإل حإلا ال يوجد ارق ذو داللة
اقصائيا بي معامل االرتباط تبعا لمتغير الجإلس
يعزو الباقث إلتيجة عد داللة التروق هذه ال ح ح م المر دي والمر دات يعي و ا مديإلة
واقدة ويقملو حا ارا متقاربة م الود والتسامح والعتو وضرورة الإلجاد ا هذه المفمة واإلف قد تلقوا
بوورامج تربويووة وار ووادية واقوودة او دراسووتف لمرقلووة الب ووالوريوس واإلفو او وطو واقوود هووو العووراق
العظي
مووا يعووزي هووذه الإلتيجووة الوو التقووارب اوو تلقوو التعليمووات وافمفووا ودخوووح الوودورات التدريبيووة
واإلر واديةم وهوذا مووا يودح علو مودى توووااقف الإلتسو ورضوواه عو عملفو اضوبل عو تبوادح الخبوورات
الم تر ة ايما بيإلف

االستنتاجات:
ا
-0
-1
-2

ضوف إلتائج البقث القال حستإلتج الباقث اآلت :
ل
امتبلك المر دي والمر دات التربويي قدرال مإلاسبا م التوااق الإلتس وقاصح الذ اف العا
هإلاك عبلقة ايجابية بي التوااق الإلتس والذ اف العا لدى ح م المر دي والمر دات التربويي
ا العبلقة االرتباطية بي التوااق الإلتس والذ اف العا متقاربة عإلد المر دي والمر ودات حي ح
متغير الجإلس ال يؤثر ا العبلقة االرتباطية بي التوااق الإلتس والذ اف

التوصٌات :
-0
-1
-2
-3

مإلح المر ودي والمر ودات مخصصوات اضواايةم وذلوك لت وريمف علو جفووده القيموة مو حبإلائإلوا
الطلبة
االهتما بالمر دي التربويي ومساعدتف ا قح الم بلت الت تواجفف ا عملف
قيا وقدة اإلر اد التربوي بذعداد برامج ار ادية ارديوة علو و ح ققائوب تدريبيوة يتودرب عليفوا
المر دو التربويو واق حساليب اإلر اد القديثة
ادخاح ااة المر دي التربويي بدورات القاسوب وتزويده بفذه التقإلية القديثة لموا لوا مو حهميوة
ا اإلبداع ا عملف وتطويره

المقترقات:

است ماال للبقث القال م يقترد الباقث حجراف الدراسات المستقبلية اآلتية:
 -1اجوووراف دراسوووة عووو عبلقوووة التوااوووق الإلتسووو بمتغيووورات حخووورىم وووالطمودم وتقبوووح الوووذات والقوووي
االجتماعيةم والتقصيح الدراس و يرها
 -2اجراف دراسة مماثلة عل المر دي التربويي ا العراقم وا مقااظات حخرى
 -3اجراف دراسة اعالية برإلامج حر ادي ا تإلمية التت ير اإلبداع للمر دي التربويي
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المصادر:
المصادر العربٌة :
 -1حبووو جووادوم صووالح مقموود علو م 2224م علووم نفووس التإلوووري – الإلفولووة والمراهقووةم دار المسوويرة
للإل ر والتوزي والطباعةم عما  -األرد
 -2آزوبارديم جيحم ( )2221أختبر ذكاءك العقلً والعاإلفًم دار الترا ة للطباعة والإل ر والتوزيو م
بيروت حبو قطبم ضياف الديإل م ( )1902التقوٌم النفسًم ط3م القاهرة م تبة االإلجلو المصرية
- -3لبإلا
 -4بيب م هدى القسيإل م 2222م المرج ا اإلر اد التربوي -الدليح القديث للمرب والمعل م بيروت
– لبإلا
 -5البيووات م عبوود الجبووارم واثإلاسوويوسم ز ريووام ( )1922ايحصوواء الوصووفً واالسووتداللً فووً التربٌووة
وعلم النفسم بغدادم مطبعة مؤسسة الثقااة العمالية
 -6ثابووتم سووامية سووميرم (Antisoctial Behauiourin Child hood and )1902
Adolescenceم جامعة عي مسم رسالة ماجستير ( ير مإل ورة)
 -2الجبوريم مقمود مقموود عبود الجبوارم ( )1992الشخصوٌة فوً ضووء علوم الونفسم جامعوة صوبلد
الدي م لية التربية
 -0جمفورية العراقم وزارة التربيةم 1992م تعلٌمات ايرشاد التربويم رق ()1
 -9الجيزاإلو م مقمود واظ م ()2224م عبلقوة حإلمواط الووتعل بوذ اف طلبوة ليوة التربيوة األساسويةم قوليووة
حبقاث الذ اف م مجلة كلٌة التربٌة األساسٌةم الجامعة المستإلصرية ص219
 -12القارث م ابراهي ب حقمد مسل م ( )1999تعلٌم التفكٌرم مدارس الرواد -السعودية
 -11الخطيبم صالح حقمدم ()2226م ايرشاد النفسً فً المدرسة -أسسوه -نظرٌاتوه -تإلبٌقاتوه -دار
اب األثير للطباعة والإل ر  -جامعة الموصح
 -12الوودبا م اخووريم وآخوورو م ( )1903اختبووارات المصووفوفات المتتابعووة -القٌوواس العراقووًم جامعووة
الموصح
 -13الدبا م اخريم وطاقةم ماهرم ( )1922دراسة إلسبة ذ اف طلبة ليات جامعة الموصح ومقارإلتفوا
بسياسة القبووح المر وزي او الجامعوات العراقيوةم مجلوة آداب المستنصورٌةم العودد22/م ص-369
302
 -14الدليم م اقسا عليوي إلاصر ( )1991التوافق الشخصً واالجتماعً للمرشودٌن التربووٌٌن فوً
العراق ،جامعة بغداد ،كلٌة التربٌةم رسالة ماجستير ( ير مإل ورة)
 -15الدم ق م اإلما ابو ز ريام يقي ب ورل الإلووويم()1906م رٌوا الصوالحٌنم ط4م بيوروتم
مؤسسة الرسالة
 -16الراويم خا مقمودم ( )1909المدخل إلى ايحصاءم جامعة الموصحم لية لزراعة والغابات
 -12الزوبع و م عبوود الجليووح وآخوورو م ( )1901االختبووارات والمقوواٌٌس النفسووٌةم الموصووحم مطبعووة
جامعة الموصح
 -10الز وحم عماد عبد الرقي م 2226م مبادئ علم النفس التربويم دار اب األثير للطباعوة والإل ورم
جامعة الموصح
 -19الستاستةم مقمد ابراهي ( )1999اثر برنامج إرشادي فً تنمٌة التوافق النفسً واالجتماعً لدى
التالمٌذ بإلٌئً التعلم فً ورف المصوادر فوً المودارس األساسوٌة فوً األردن ،جامعوة بغودادم ليوة
التربية – اب ر دم حطروقة د توراه ( ير مإل ورة)
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 -22عذابم إل عة ري م ( )2224الذ اف واالتزا االإلتعال م قولية حبقاث الذ اف م مجلة كلٌة التربٌوة
األساسٌةم الجامعة المستإلصرية ص12
 -21عل م حقمد عل ( )1922الصحة النفسٌة إلرٌق السالم النفسً والسعادا ايٌجابٌةم مصرم عي
مسم دار ل تب
 -22الغريووري وال إلووديم ( ) 2224التووذ ر وعبلقتووا بالووذ اف لتدريس و ليووة التربيووة األساسوويةم قوليووة
حبقاث الذ افم مجلة كلٌة التربٌة األساسٌةم الجامعة المستإلصريةم ص149-120
 -23اير سو م جورج حيم ( )1991التحلٌل ايحصائً فً التربٌة وعلم النفسم ترجمة هإلاف مقس
الع يل م بغدادم دار الق مة
 -24مغواريوسم صووموئيح ( )1924الصوحة النفسووٌة والعمول المدرسووًم ط2م القواهرةم م تبووة الإلفضووة
المصرية
 -25الموسويم قسو علو ااضوح ( )1999الحاجوات النفسوٌة وعالقتهوا بوالتوافق النفسوً لودى إللبوة
الجامعة ،الجامعة المستنصرٌة ،كلٌة اآلدابم رسالة ماجستير ( ير مإل ورة)
 -26الإلعيم و م هووادي صووالح ( )2222رضووا المرشوود التربوووي عوون عملووه وعالقتووه بووالتوافق النفسووً،
الجامعة المستنصرٌة ،كلٌة التربٌةم رسالة ماجستير ( ير مإل ورة)
 -22هإلام عطية مقمودم ومقمد سام هإلام ( )1926علم النفس األكلٌنٌكً-التشخٌص النفسوًم ج1م
ط2م دار الإلفضة العربية
 -20وزارة التربيووةم ( )1906مهووام موودٌر المدرسووة والهٌئووة التدرٌسووٌة فووً ايرشوواد التربووويم بغوودادم
مديرية مطبعة وزارة التربية
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بسم هللا الرحمن الرحٌم
الملحق ( ) 2
مقٌاس التوافق النفسً بصٌغته النهائٌة
جامعة الموصل -كلٌة التربٌة
قسـم العلوم التربوٌة والنفسٌة
أخً المرشد التربوي …… .……................................أختً المرشدا التربوٌة.
تحٌة إلٌبة -:
يرو الباقث اجراف البقث الموسو (التوااق الإلتس للمر دي التربوويي وعبلقتوا بوذ ائف العوا )
ولتققيق حهدال هذا البقث يض الباقث بي يديك مجموعة م التقرات الت تصاداك ا قياتك اليومية
والعامةم حُعدت إل راض البقث العلم م يرجو اإلجابوة بعود قورافة وح اقورة بدقوة وموضووعية بوضو
عبلمة (  ) ا إلفاية ح عبارة م العبارات التالية -:بقيث ت و العبلمة تقوت البوديح المإلاسوب التو
تجد اإلا يإلطبق عليك اعبلل مقدرال ل جفود وتعواوإل واسوفام او ت وجي البقوث العلمو والتعواو
المخلص ا دع مسويرة التعلوي واعود بوا ت وو اجابوات سورية لو يطلو عليفوا سووى الباقوث مو
خالص ال ر والتقدير

الباحث
د .هادي صالح
معلومات عامة ٌرجى تدوٌنها
) حإلث (
الجإلس :ذ ر (
) سإلة
العمر( :

)

مثال توضٌحً لإلجابة
التقرات

تإلطبق
تإلطبق
عل ّ تماما ل عل ّ ثيرال
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علً مإللقا ً
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عمل يزيد ثقت بإلتس

فقرات مقٌاس التوافق النفسً بصٌغته النهائٌة.
التقرات

تإل
طبق
عل ّ
تماما ل

تإل
طبق
عل ّ
ثيرا

تإل
طبق
عل ّ
حقياإلا ل

تإل
طبق
عل ّ
قليبلل

ال
تإلطبق
عل ّ
مطلقا ل

 -1اعد إلتس ذا قيمة ا القياة
 -2ا عر بتقدير واقترا اإلدارة والمدرسي ل
 -3ا ووووووع ر بضووووووعل اسووووووتجابة المدرسووووووي لعملوووووو
اإلر ادي
 -4لدي القدرة عل قح م بلت الطلبة
 -5ا عر اإل ير سعيد ا عمل
 -6ا ووووعر بالرضووووا عإلوووود مسوووواعدة الطلبووووة اوووو قووووح
م بلتف
 -2ا عر بالقلق واالضطراب باستمرار
 -0ا عر بالفدوف قت ا المواقل المقرجة
 -9يترقإل رضا الطلبة وحولياف حموره عإل
 -12استطي اقإلاع اإلدارة والمدرسي بأهمية عمل
 -11ا عر بالسعادة لما قمت بعمح يخد اآلخري
 -12استطي سب ود اآلخري ورضاه عإل
 -13حتقبح إلقد المدرسي واستتيد مإلا
 -14ا عر بالسعادة عإلد قيام بمساعدة اآلخري
 -15حتقبح آراف اآلخري برود طيبة
 -16يسفح عل التتاه م ح ثر الإلاس
 -12لدي القدرة للقتاظ عل حسرار المستر دي
 -10ا عر بالوقدة عإلدما ح و م الإلاس
 -19حعاإل م ضعل عا ا جسم
 -22ا عر بالتعب ألقح مجفودال حقو با
 -21ا عر ا صقت جيدة والقمد هلل
 -22حتغيب ع الدوا باستمرار لسوف قالت الصقية
 -23يقلقإل عد استطاعت الإلو بصورة ااية
 -24يزعجإل اصابت بالز ا ب ثرة
 -25حعاإل م إلقص ال فية ا الطعا
 -26ا عر بالسعادة ا قيات األسرية
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 -22يؤلمإل عد توار وسائح الراقة ا بيت
 -20ا عر ا حسرت ه سبب إلجاق ا عمل
 -29حتمإل لو اإلت ل حسرة ير حسرت
 -32يترقإل وجود اقترا متبادح بي حاراد حسرت
 -31يترقإل وجود الصراقة بي ااراد حسرت
 -32ح ارك حسرت باألا ار والم اري داخح البيت
 -33ا عر بالخ وع عإلد قيام للصبلة
 -34ال حقب التقدث ع اآلخري بغيابف
بسم هللا الرحمن الرحٌم
ملحق ( ) 6
أسماء لجنة المحكمٌن لمقٌاس التوافق النفسً.
ت
-1

حد

 -2ح
 -3ح
 -4ح
 -5ح
 -6ح
 -2د
 -0د
 -9د
 -12د

األسماف
ا ر مبدر جاس
د عبد الرزاق
د ااتح ابلقد اتوق
د مقمد عل عباس
د خالد خير الدي
د عبلف عبد ال اظ
عبد ال ري خليتة
عبلف عبد الصاقب
قيس مقمد عل
حقمد يوإلس

م ا العمح
جامعوووة بغووووداد  /ليوووة التربيووووة للبإلووووات  /قسووو العلووووو الإلتسووووية
والتربوية
جامعة الموصح  /لية التربية  /قس العلو الإلتسية والتربوية
جامعة الموصح  /لية االداب  /قس العلو الإلتسية والتربوية
جامعة الموصح  /لية التربية  /قس العلو الإلتسية والتربوية
جامعة ر وك  /لية التربية
جامعة ر وك  /لية التربية
تربية ر وك  /معفد المعلمي
جامعة ر وك  /لية التربية
جامعة الموصح  /لية التربية  /قس العلو الإلتسية والتربوية
جامعة الموصح  /لية التربية  /قس العلو الإلتسية والتربوية

Dr. Hadi Salih Ramadhan
Instructor
Unversity of Mosul
college of Education
Conclusion
Because of the important role for the Educational Counselor, For the
success of Educational Counseling to get the full benefit the Educational goals
which is done by the social Philosophy. All the aspects which has a connect to
make the education Counselee be succeeded including the Psychological
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Adjustment for Educational Counselor. If the Adjustment is lacked, the
Counselors cant do what is supposed to do. No one expect from alack in
Educational Counselor to have a good students if he has no Adjustment with
himself and with the others.
the Psychological balance and the Adjustment of the Educational Counselor
as wall as his intelligence, all these factors lead to increase in production. The
Adjustment Educational Counselor with himself and the other is more able to
influence on his students and to help them achieve the best results. As the lack in
cleverness could be seen in lack of Adjustment.
Intelligence is like a mirror and the chief mean to express the ideas and
communicate with others. For this reason, Intelligence is very important and it is
possible to measure it by using Intelligence skills.
This importance for Adjustment make it essential to realize its relation with
the Intelligence in all its aspect.
The goal of this researcher is to answer of the following questions:
1- The level of Psychological Adjustment for the education counselors
according to sex?
2- The level of in Intelligence for the education counselors according to sex?
3- Is there any relation between Psychological Adjustment and Intelligence for
male?
4- Is there any relation between Psychological Adjustment and Intelligence for
female?
5- Is there any difference between Psychological Adjustment and Intelligence
according
to sex?
To achieve the goals of this researcher, these materials had been used:
1- The Scale of Psychological Adjustment by (Al-Noami 2ooo).
2- Sequences Intelligence group test by (Raven).
After find psychometric properties to measure Psychological Adjustment, it
was achieved with (Raven) test on (80) male and female from Kirkuk
governorate.
After the mathematical processes by using (t-test, two separate, and person
theories).
The conclusion:
1- The male and female Education counselors had a good Psychological
Adjustment and
Intelligence product.
2- There is a positive relation between Psychological Adjustment and
Intelligence
product in general for both male and female.
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3- The relation between Psychological Adjustment and general Intelligence is
very close
for bath male and female and this leads to a conclusion that there is on
relation for
sex between Psychological Adjustment and Intelligence.
According to this, I have many recommendation and suggest many future
studies.
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ت

الفقرا

21

لديا
ال تابة
لدية مفارات حولية
ع القرحفة
يقب الإلظااة
لديا قدرة جسمية
ا حداف االلعاب
الرياضية
لدية ميوح اإلية
لدية القدرة عل
الرس
ير ب ا تغير
م ا جلوسا
يجلس هادئا اثإلاف
رد الدرس
عل
قدرتا
التر يز عالية
ثير القر ة اثإلاف
الدرس
يعتمد عل إلتسا
ا اداف الواجبات
جرىف ا التقدث
م المعلمة

13

التعبير

22
23
24
25
26
22
20
29
12
11
12

14
15
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يستطي
ع م ا لا
ايداف
يجب
االخري
خامح ا القر ة
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